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Հայաստանի Հանրապետության Ազգային ժողովի 2010 թվականի  
մայիսի 17-ից 20-ի նիստերի մասին 

 
N 

Á/Ï 
Ð³ñóÇ ³Ýí³ÝáõÙÁ Ð»ÕÇÝ³ÏÁ Ì³ÝáÃáõÃÛáõÝ 

1 2 3 4 
 

1. 
ա. §Հարկերի մասին¦ Հայաստանի Հանրապետության օրենքում 
լրացումներ կատարելու մասին¦ 
բ. §Ավելացված արժեքի հարկի մասին¦ Հայաստանի Հանրապետության 
օրենքում լրացում կատարելու մասին¦ 
գ. §Հայաստանի Հանրապետությունում ստուգումների կազմակերպման և 
անցկացման մասին¦ Հայաստանի Հանրապետության օրենքում լրացում 
կատարելու մասին¦ 
(երկրորդ ընթերցում) 

ՀՀ կառավարություն 
Կ-682-19.08.2009-ՏՀ 

Ս. ԿԱՐԱՅԱՆ Քննարկվեց և ընդունվեց II 
ընթերցմամբ և ամբողջությամբ` 

71  կողմ,  1 դեմ  ¨  
16 ձեռնպահ ձայներով 

 

 
2. §Պետական տուրքի մասին¦ Հայաստանի Հանրապետության օրենքում 

փոփոխություն կատարելու մասին 
(երկրորդ ընթերցում) 

ՀՀ կառավարություն 
Կ-741-21.10.2009-ՏՀ 

Ս. ԿԱՐԱՅԱՆ 
 

Քննարկվեց և ընդունվեց II 
ընթերցմամբ և ամբողջությամբ` 

84  կողմ,  1 դեմ  ¨  
2 ձեռնպահ ձայներով 

 
 

3. §Հսկիչ-դրամարկղային մեքենաների կիրառման մասին¦ Հայաստանի 
Հանրապետության օրենքում լրացումներ կատարելու մասին 
(երկրորդ ընթերցում) 

ՀՀ կառավարություն 
Կ-781-27.11.2009-ՏՀ 

Ս. ԿԱՐԱՅԱՆ 
 

Քննարկվեց և ընդունվեց II 
ընթերցմամբ և ամբողջությամբ` 

83  կողմ,  0 դեմ  ¨  
4 ձեռնպահ ձայներով 

 
 

4. §Պետական տուրքի մասին¦ Հայաստանի Հանրապետության օրենքում 
փոփոխություն կատարելու մասին 
(երկրորդ ընթերցում) 

ՀՀ կառավարություն 
Կ-798-23.12.2009-ՏՀ 

Ս. ԿԱՐԱՅԱՆ 
 

Քննարկվեց և ընդունվեց II 
ընթերցմամբ և ամբողջությամբ` 

88  կողմ,  0 դեմ  ¨  
0 ձեռնպահ ձայներով 
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5. 

ա. §Իրավական ակտերի մասին¦ Հայաստանի Հանրապետության 
օրենքում լրացումներ կատարելու մասին, 
բ. §Ազգային ժողովի կանոնակարգ¦ Հայաստանի Հանրապետության 
օրենքում լրացումներ կատարելու մասին 
(երկրորդ ընթերցում) 

ՀՀ կառավարություն 
Կ-779, 7791-27.11.2009-ՊԻ 

Պ. ՍԱՖԱՐՅԱՆ 

Քվեարկվեց և ընդունվեց II 
ընթերցմամբ և ամբողջությամբ` 

73 կողմ,  3 դեմ  ¨  
13 ձեռնպահ ձայներով 

 
 

6. 
ա) Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիական օրենսգրքում 
փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին 
բ) Հայաստանի Հանրապետության քրեական օրենսգրքում 
փոփոխություններ կատարելու մասին 
գ) Հայաստանի Հանրապետության քրեական դատավարության 
օրենսգրքում փոփոխություն կատարելու մասին 
(երկրորդ ընթերցում) 

Աժ պատգամավորներ 
Հովհաննես Մարգարյան, 

Ռուբեն Գևորգյան, Հովհաննես 
Սահակյան 

Պ-774, 7741, 7742-
23.11.2009,15.03.2010-ՊԻ 

Գ. ԴԱՆԻԵԼՅԱՆ 

Քվեարկվեց և ընդունվեց II 
ընթերցմամբ և ամբողջությամբ` 

72 կողմ,  1 դեմ  ¨  
14 ձեռնպահ ձայներով 

 

 
7. 

Հայաստանի Հանրապետության հողային օրենսգրքում լրացում 
կատարելու մասին 

Աժ պատգամավորներ 
Վարդան Այվազյան, Գալուստ 

Սահակյան, Արա Նռանյան, 
Սամվել Սարգսյան, Վարդան 

Բոստանջյան, Կարեն 
Վարդանյան 

Պ-761-11.11.2009-ՏՀ  
Վ. ՏԵՐՏԵՐՅԱՆ 

Քվեարկվեց և ընդունվեց I 
ընթերցմամբ` 

88  կողմ, 0 դեմ  ¨  
0 ձեռնպահ ձայներով 

 

 
8. 

ա) §Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիական 
դատավարության օրենսգրքում լրացում կատարելու մասին¦ 
բ) §Հայաստանի Հանրապետության վարչական դատավարության 
օրենսգրքում լրացում կատարելու մասին¦ 

ՀՀ կառավարություն 
Կ-852-22.03.2010-ՊԻ 

Վ. ՏԵՐՏԵՐՅԱՆ 
 

 
Նախ քննարկվեց և ընդունվեց I 

ընթերցմամբ` 
87 կողմ, 0 դեմ  ¨  

2  ձեռնպահ ձայներով, ապա II 
ընթերցմամբ և ամբողջությամբ` 

76  կողմ, 0  դեմ  ¨  
13 ձեռնպահ ձայներով 
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9. 

ա) Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիական 
դատավարության օրենսգրքում փոփոխություններ կատարելու մասին 
բ) Հայաստանի Հանրապետության վարչական դատավարության 
օրենսգրքում փոփոխություններ կատարելու մասին 
գ) Հայաստանի Հանրապետության քրեական դատավարության 
օրենսգրքում փոփոխություններ կատարելու մասին 

Աժ պատգամավորներ 
Գալուստ Սահակյան, Ռաֆիկ 

Պետրոսյան, Վարդան 
Բոստանջյան, Արամ 

Սաֆարյան 
Պ-865, 8651, 8652-

01.04.2010-ՊԻ 
Գ. ՄԱԼԽԱՍՅԱՆ 

 
Նախ քննարկվեց և ընդունվեց I 

ընթերցմամբ` 
85  կողմ, 0 դեմ  ¨  

0 ձեռնպահ ձայներով, ապա II 
ընթերցմամբ և ամբողջությամբ` 

85  կողմ, 0  դեմ  ¨  
0 ձեռնպահ ձայներով 

 
 

10. 
ա. §Հարկերի մասին¦ Հայաստանի Հանրապետության օրենքում 
փոփոխություններ և լրացում կատարելու մասին¦ 
բ. §Արժեթղթերի շուկայի մասին¦ Հայաստանի Հանրապետության 
օրենքում փոփոխություն և լրացումներ կատարելու մասին¦ 
գ. §Հայաստանի Հանրապետության քրեական դատավարության 
օրենսգրքում լրացում կատարելու մասին¦ 
(քննարկման շարունակւթյուն) 

ՀՀ կառավարություն 
Î-705, 7051, 7052-17.09.2009-îÐ 

². ²È²ìºð¸Ú²Ü 

Անհետաձգելի որ. 
08.04.2010, N 375-² 

Քննարկվեց և ընդունվեց I 
ընթերցմամբ` 

72  կողմ, 0 դեմ  ¨  
16  ձեռնպահ ձայներով 

 

 
11. §Հոգեբուժական օգնության մասին¦ Հայաստանի Հանրապետության 

օրենքում լրացումներ կատարելու մասին¦ 
(երկրորդ ընթերցում) 
(քվեարկություն) 

ՀՀ կառավարություն 
Î-701-15.09.2009-²Ø 

Â. Ð²Îà´Ú²Ü 

Քվեարկվեց և ընդունվեց II 
ընթերցմամբ և ամբողջությամբ` 

95 կողմ,  0 դեմ  ¨  
0 ձեռնպահ ձայներով 

 
 

  12. §Վարչական իրավախախտումների վերաբերյալ Հայաստանի 
Հանրապետության օրենսգրքում լրացումներ  կատարելու մասին¦ 
(քվեարկություն) 

ՀՀ կառավարություն 
Կ-866-02.04.2010-ԱՄ 

Թ. ՀԱԿՈԲՅԱՆ 

 

Քվեարկվեց և ընդունվեց I 
ընթերցմամբ` 

84  կողմ, 0 դեմ  ¨  
13  ձեռնպահ ձայներով 

 
 

13. 
ա. §Բանկերի և բանկային գործունեության մասին¦ Հայաստանի 
Հանրապետության օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին¦ 
բ. §Բաժնետիրական ընկերությունների մասին¦ Հայաստանի 
Հանրապետության օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին¦ 
(քվեարկություն) 

ՀՀ կառավարություն 
Կ-836, 8361-23.02.2010-ՖՎ 

Վ. ԳԱԲՐԻԵԼՅԱՆ 
 

Քվեարկվեց և ընդունվեց I 
ընթերցմամբ` 

85  կողմ, 0 դեմ  ¨  
11  ձեռնպահ ձայներով 
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14. 

«Հողի հարկի արտոնություններ տրամադրելու մասին» Հայստանի 
Հանրապետության օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին» 
(քվեարկություն) 

ԱԺ պատգամավորներ 
Արման Սահակյան, Արաիկ 

Հովհաննիսյան, Աշոտ 
Աղաբաբյան 

Պ-837-23.02.2010-ՏՀ  
Վ. ՏԵՐՏԵՐՅԱՆ 

 

Քվեարկվեց և ընդունվեց I 
ընթերցմամբ` 

97  կողմ, 0 դեմ  ¨  
0  ձեռնպահ ձայներով 

 

 
15. 

ա) §Ֆիզիկական անձանց բանկային ավանդների հատուցումը երաշ-
խավորելու մասին¦ Հայաստանի Հանրապետության օրենքում 
լրացումներ և փոփոխություններ կատարելու մասին¦ 
բ) §Հայաստանի Հանրապետության կենտրոնական բանկի մասին¦ 
Հայաստանի Հանրապետության օրենքում լրացում կատարելու 
մասին¦ 
գ) §Հայաստանի Հանրապետության բյուջետային համակարգի մասին¦ 
Հայաստանի Հանրապետության օրենքում լրացում կատարելու 
մասին¦ 
(քվեարկություն) 

ՀՀ կառավարություն 
Î-712, 7121, 7122-25.09.2009-üì 

ì. ¶²´ðÆºÈÚ²Ü 
 Քվեարկվեց և ընդունվեց I 

ընթերցմամբ` 
92  կողմ, 1 դեմ  ¨  

1  ձեռնպահ ձայներով 
 

 
16. §Հայաստանի Հանրապետության քրեական օրենսգրքում 

փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին¦ 
(քվեարկություն) 

ՀՀ կառավարություն 
Î-753-02.11.2009-²Ø 

Â. Ð²Îà´Ú²Ü  

Քվեարկվեց և ընդունվեց I 
ընթերցմամբ` 

93  կողմ, 1 դեմ  ¨  
0  ձեռնպահ ձայներով 

 
 

17. 
ա. «Բնակչության բժշկական օգնության և սպասարկման մասին» 
Հայաստանի Հանրապետության օրենքում լրացումներ կատարելու 
մասին» 
բ. «Երեխայի իրավունքների մասին» Հայաստանի Հանրապետության 
օրենքում լրացում կատարելու մասին» 
գ. «Մարդու վերարտադրողական առողջության և վերարտադրողական 
իրավունքների մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում 
լրացում կատարելու մասին» 
դ. «Հայաստանի Հանրապետությունում հաշմանդամների սոցիալական 
պաշտպանության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում 
փոփոխություն և լրացում կատարելու մասին» 
(քվեարկություն) 

ԱԺ պատգամավորներ 
Արա Բաբլոյան, Գալուստ 

Սահակյան, Մկրտիչ 
Մինասյան, Գագիկ Մինասյան, 

Արտակ Դավթյան, Հակոբ 
Հակոբյան, Կարինե Աճեմյան 

Պ-827, 8271-3-16.02.2010 
Â. Ð²Îà´Ú²Ü  

Քվեարկվեց և ընդունվեց I 
ընթերցմամբ` 

97  կողմ, 0 դեմ  ¨  
0  ձեռնպահ ձայներով 
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18. 

§Քաղաքացիական ծառայության մասին¦ Հայաստանի 
Հանրապետության օրենքում լրացումներ և փոփոխություններ 
կատարելու մասին 
(երկրորդ ընթերցում) 

ՀՀ կառավարություն 
Î -615-07.05.2009-äÆ 

Ø.´²¸²ÈÚ²Ü 
 

Քննարկվեց, սակայն 
քվեարկություն չկազմակերպվեց 

 
19. 

§Հայաստանի Հանրապետության հողային օրենսգրքում լրացումներ 
կատարելու մասին 
§Տեղական ինքնակառավարման մասին¦ Հայաստանի Հանրապետու-
թյան օրենքում լրացում կատարելու մասին 

ՀՀ կառավարություն 
Î-593, 5931-14.04.2009-îî 

¶.Ø²ÈÊ²êÚ²Ü 
 

Քվեարկվեց և ընդունվեց I 
ընթերցմամբ 

69  կողմ, 10 դեմ  ¨  
6  ձեռնպահ ձայներով 

 
 

20. §Հայաստանի Հանրապետության ընտանեկան օրենսգրքում 
փոփոխություններ  և  լրացումներ կատարելու մասին 

ՀՀ կառավարություն 
Î-773-20.11.2009-ØÆ 

¶. ¸²ÜÆºÈÚ²Ü 
 

Քննարկվեց, սակայն 
քվեարկություն չկազմակերպվեց 

 
21. 

Հայաստանի Հանրապետության դատական օրենսգրքում 
փոփոխություն կատարելու մասին 

ԱԺ պատգամավորներ 
Ռաֆիկ Պետրոսյան, Վարդան 

Բոստանջյան, Արտակ 
Դավթյան 

Պ-813-05.02.2010-ՊԻ 
Գ. ԴԱՆԻԵԼՅԱՆ 

 

Քննարկվեց և ընդունվեց I 
ընթերցմամբ 

86  կողմ, 0 դեմ  ¨  
0  ձեռնպահ ձայներով 

 

 
22. 

§Հաստատագրված վճարների մասին» Հայաստանի Հանրապետության 
օրենքում փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին¦ 

ՀՀ կառավարություն 
Կ-908-14.05.2010-ՏՀ 

Ս.ԿԱՐԱՅԱՆ 
Անհետ որ. 

13.05.10թ.  N 521-Ա 

 
Նախ քննարկվեց և ընդունվեց I 

ընթերցմամբ` 
72  կողմ, 3 դեմ  ¨  

12 ձեռնպահ ձայներով, ապա II 
ընթերցմամբ և ամբողջությամբ` 

74  կողմ, 5  դեմ  ¨  
8 ձեռնպահ ձայներով 
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23. 

«Իրավաբանական անձանց պետական գրանցման մասին» 
Հայաստանի Հանրապետության օրենքում լրացումներ կատարելու 
մասին 

ՀՀ կառավարություն 
Կ-907-14.05.2010-ՊԻ 

Գ.ՄԱԼԽԱՍՅԱՆ 

Անհետ որ. 

 
Նախ քննարկվեց և ընդունվեց I 

ընթերցմամբ` 
72  կողմ, 1 դեմ  ¨  

15 ձեռնպահ ձայներով, ապա II 
ընթերցմամբ և ամբողջությամբ` 

82  կողմ, 0  դեմ  ¨  
7 ձեռնպահ ձայներով 

 
 

24. ա) «Հայաստանի Հանրապետության ընտրական օրենսգրքում 
փոփոխություններ կատարելու մասին» 
բ) «Դատախազության մասին» Հայաստանի Հանրապետության 
օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին» 
գ) «Հատուկ քննչական ծառայության մասին» Հայաստանի 
Հանրապետության օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին» 

ՀՀ կառավարություն 
Կ-906, 9061,2-14.05.2010-ՊԻ 

Գ.ԴԱՆԻԵԼՅԱՆ 
Անհետ որ. 

13.05.10թ.  N 519-Ա 

 
Նախ քննարկվեց և ընդունվեց I 

ընթերցմամբ` 
70  կողմ, 3 դեմ  ¨  

14 ձեռնպահ ձայներով, ապա II 
ընթերցմամբ և ամբողջությամբ` 

73  կողմ, 6  դեմ  ¨  
8 ձեռնպահ ձայներով 

 
 

25. 
§Հեռուստատեսության և ռադիոյի մասին¦ Հայաստանի Հանրապետու-
թյան oրենքում փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին¦ 

ՀՀ կառավարություն 
Կ-909-14.05.2010-ԳԿ 

Մ. ԹՈՒՄԱՍՅԱՆ 

Անհետ որ. 
13.05.10թ.  N 526-Ա 

Քննարկվեց և ընդունվեց I 
ընթերցմամբ 

72  կողմ, 9 դեմ  ¨  
6  ձեռնպահ ձայներով 

 

 
26. 

Հայաստանի Հանրապետության ընտրական օրենսգրքում 
փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին 

ԱԺ պատգամավոր 
²ñÙ»Ý Ø³ñïÇñáëÛ³Ý 

ä-653-24.06.2009-äÆ 
¶.¸²ÜÆºÈÚ²Ü 

արտահերթ 
 

ՀՀ ԱԺ-ը քննարկեց և 
քվեարկությամբ մերժեց օրենքի 
նախագիծը` 19 կողմ,  50 դեմ  ¨  

4 ձեռնպահ ձայներով 
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27. 

ա) §Ավտոտրանսպորտային միջոցների օգտագործումից բխող պա-
տասխանատվության պարտադիր ապահովագրության մասին¦ 
բ) §Վարչական իրավախախտումների վերաբերյալ ՀՀ օրենսգրքում 
լրացումներ և փոփոխություն կատարելու մասին¦ 
գ) §Հայաստանի Հանրապետության մաքսային օրենսգրքում լրացում-
ներ կատարելու մասին¦ 
դ) §Իրավաբանական անձանց պետական գրանցման մասին¦ ՀՀ 
օրենքում լրացում կատարելու մասին¦ 
ե) §Ճանապարհային երթևեկության անվտանգության ապահովման 
մասին¦ Հայաստանի Հանրապետության օրենքում լրացում կատա-
րելու մասին 
զ) §Հայաստանի Հանրապետության կենտրոնական բանկի մասին¦ ՀՀ 
օրենքում լրացումներ կատարելու մասին 
է) §Ավտոմոբիլային տրանսպորտի մասին¦ Հայաստանի Հանրապե-
տության օրենքում լրացում կատարելու մասին 
ը) §Ապահովագրության և ապահովագրական գործունեության մասին¦ 
Հայաստանի Հանրապետության օրենքում լրացումներ կատարելու 
մասին 
 թ) §Անհատական տվյալների մասին¦ Հայաստանի Հանրապետության 
օրենքում լրացում կատարելու մասին 
ժ) «Արժեթղթերի շուկայի մասին» Հայաստանի Հանրապետության 
օրենքում լրացում կատարելու մասին 
ժա) «Դատական ակտերի հարկադիր կատարման մասին» Հայաստանի 
Հանրապետության օրենքում լրացումներ կատարելու մասին 
ժբ) Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիական օրենսգրքում 
լրացումներ կատարելու մասին 
ժգ) Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիական դատավարու-
թյան օրենսգրքում լրացում կատարելու մասին 
ժդ) «Սնանկության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում 
փոփոխություն և լրացումներ կատարելու մասին 
ժե) «Շահութահարկի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրեն-
քում լրացում կատարելու մասին 
(երրորդ ընթերցում) 

ՀՀ կառավարություն 
Կ-522, 5221, 5222, 5223, 5224, 5225, 
5226, 5227, 5228,  5229, 52210, 52211, 

52212, 52213, 52214-26.01.2009, 
02.02.2010-ՖՎ 

Վ. ԳԱԲՐԻԵԼՅԱՆ  

Քննարկվեց և ընդունվեց III 
ընթերցմամբ և ամբողջությամբ` 

72  կողմ,  3 դեմ  ¨  
12 ձեռնպահ ձայներով 
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28. 2009թ. դրամավարկային քաղաքականության ծրագրի կատարման 
հաշվետվությունը 

ՀՀ կենտրոնական բանկ 
16.04.10թ. 

Քննարկումը մնաց անավարտ 

 
29. ØÆæ²¼¶²ÚÆÜ  ä²ÚØ²Ü²¶ðºðÆ  ì²ìºð²òàôØ 

 
ÐÐ Ý³Ë³·³Ñ 

 
 

 
29.1 

2008 թվականի սեպտեմբերի 5-ին Մոսկվայում ստորագրված 
«Հավաքական անվտանգության պայմանագրի կազմակերպության 
մասնակից պետությունների իրավապահ, հակահրդեհային, 
վթարափրկարարական մարմինների և հատուկ ծառայությունների 
համար կադրերի պատրաստման մասին» համաձայնագիր 
(քվեարկություն) 

 
Է. ԲԱՐՍԵՂՅԱՆ 

Ն-793-09.12.2009-ԱՀ 

²Ä-Á ùí»³ñÏáõÃÛ³Ùµ 
í³í»ñ³óñ»ó ùÝÝ³ñÏí³Í 

ÙÇç³½·³ÛÇÝ å³ÛÙ³Ý³·ÇñÁ`     
91 ÏáÕÙ,  1 ¹»Ù ¨  5  Ó»éÝå³Ñ 

Ó³ÛÝ»ñáí 

 
29.2 

2006 թվականի դեկտեմբերի 13-ին Նյու-Յորքում ստորագրված 
«Հաշմանդամություն ունեցող անձանց իրավունքների մասին» ՄԱԿ-ի 
կոնվենցիան (կից առարկությամբ)  
(քվեարկություն) 

 
Ջ. ԲԱՂԴԱՍԱՐՅԱՆ 
Ն-801-11.01.2010-ԱՀ 

²Ä-Á ùí»³ñÏáõÃÛ³Ùµ 
í³í»ñ³óñ»ó ùÝÝ³ñÏí³Í 

ÙÇç³½·³ÛÇÝ å³ÛÙ³Ý³·ÇñÁ`     
97 ÏáÕÙ, 0 ¹»Ù ¨ 0 Ó»éÝå³Ñ 

Ó³ÛÝ»ñáí 
 

29.3 
2007 թվականի հոկտեմբերի 5-ին Դուշանբեում ստորագրված «Անկախ 
պետությունների համագործակցության մասնակից պետությունների 
միգրացիոն մարմինների ղեկավարների խորհրդի կազմավորման 
մասին» համաձայնագիր  
 

 
Գ. ԵԳԱՆՅԱՆ 

Ն-816-08.02.2010-ԱՀ Քննարկվեց, սակայն 
քվեարկություն չկազմակերպվեց 

 
29.4 

2008 թվականի նոյեմբերի 14-ին Քիշնևում ստորագրված «Անկախ 
պետությունների համագործակցության մասնակից պետությունների 
աշխատող միգրանտների և նրանց ընտանիքների անդամների 
իրավական կարգավիճակի մասին» կոնվենցիա  
 

 
Գ. ԵԳԱՆՅԱՆ 

Ն-815-08.02.2010-ԱՀ Քննարկվեց, սակայն 
քվեարկություն չկազմակերպվեց 

 
29.5 

2009 թվականի հունիսի 3-ին Բրյուսելում ստորագրված «Հայաստանի 
Հանրապետության և Բենիլյուքսի պետությունների (Բելգիայի 
Թագավորության, Լյուքսեմբուրգի Մեծ Դքսության և Նիդերլանդների 
Թագավորության) միջև անօրինական բնակություն հաստատած 
անձանց վերադարձնելու մասին» համաձայնագիր և կիրառման 
արձանագրություն  
 

 
 

Գ. ԵԳԱՆՅԱՆ 
Ն-821-10.02.2010-ԱՀ Քննարկվեց, սակայն 

քվեարկություն չկազմակերպվեց 
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29.6 

1998 թվականի հոկտեմբերի 1-ին Մոնրեալում ստորագրված 
«Միջազգային քաղաքացիական ավիացիայի մասին» կոնվենցիայի 
փոփոխությանը վերաբերող արձանագրություն  
 

 
Ա. ՄՈՎՍԵՍՅԱՆ 
Ն-859-30.03.2010-ԱՀ 

²Ä-Á ùí»³ñÏáõÃÛ³Ùµ 
í³í»ñ³óñ»ó ùÝÝ³ñÏí³Í 

ÙÇç³½·³ÛÇÝ å³ÛÙ³Ý³·ÇñÁ`   
 88 ÏáÕÙ, 0 ¹»Ù ¨ 0 Ó»éÝå³Ñ 

Ó³ÛÝ»ñáí 
 

29.7 
1995 թվականի սեպտեմբերի 29-ին Մոնրեալում ստորագրված 
«Միջազգային քաղաքացիական ավիացիայի մասին» կոնվենցիայի 
փոփոխությանը վերաբերող արձանագրություն  
 

 
Ա. ՄՈՎՍԵՍՅԱՆ 
Ն-860-30.03.2010-ԱՀ 

²Ä-Á ùí»³ñÏáõÃÛ³Ùµ 
í³í»ñ³óñ»ó ùÝÝ³ñÏí³Í 

ÙÇç³½·³ÛÇÝ å³ÛÙ³Ý³·ÇñÁ`    
89 ÏáÕÙ, 0 ¹»Ù ¨ 0 Ó»éÝå³Ñ 

Ó³ÛÝ»ñáí 
 
    
մայիսի 17-ից  20-ի նիստերի ընթացքումª  
         
  -   Ñ³Ûï³ñ³ñáõÃÛ³Ùµ Ñ³Ý¹»ë »Ï³Ý  24 å³ï·³Ù³íáñÝ»ñ  

  -  10 å³ï·³Ù³íáñÝ»ñ Ñ³ñó»ñáí ¹ÇÙ»óÇÝ ÐÐ Ï³é³í³ñáõÃÛ³ÝÁ   

 


